
Medlemmarna utgör grunden för Saco-S fackliga verksamhet. Fler medlemmar ger oss ökat inflytande över 
verksamhetsutvecklingen och anställningsvillkoren för akademiker i staten. Saco-S arbetar för ett hållbart arbetsliv 
och för ett synliggörande av medlemmarnas betydelse för verksamheten och dess utveckling. Vi lägger grunden för 
medlemmars inflytande över sin löneutveckling, sina anställningsvillkor, kompetensutveckling och deras långsiktiga 
karriärutveckling.

Denna skrift är tänkt att vara ett stöd för dig som förtroendevald när du träffar potentiella medlemmar. Utgå från dig 
själv. Varför har du valt att vara med? Lyssna och identifiera vilka behov din kollega har. Berätta hur ett medlemskap 
kan tillgodose det behovet. Utgå från att din kollega är kunnig, engagerad, vill vara del av en gemenskap och ett 
sammanhang samt vill bidra till utvecklingen av verksamheten. Var tydlig med att vi gärna vill att kollegan ska bli en 
del av oss! 

• Vi är starkare tillsammans! Som medlem kan du  
påverka din arbetsplats. Du stärker ditt, kollegornas 
och föreningens inflytande. 

• Medlemskapet är en försäkring i arbetslivet. Du får 
stöd av förtroendevalda och professionell rådgivning 
av ombudsmän som kan din utbildning och  
profession.

• Kollektivavtal. Villkoren för dig som arbetar inom 
staten är bland de bästa på arbetsmarknaden. Upp till 
35 semesterdagar, 90 procent ersättning vid sjukdom/
föräldraledighet, betald ledighet vid exempelvis flytt 
eller begravning, tjänstepension etc. Dessa villkor 
finns för att Saco-S har förhandlat fram dem. Bli  
medlem och stötta oss i arbetet att behålla och  
förbättra villkoren.

• Akademisk utbildning ska löna sig. Saco-S driver 
akademikers frågor och synliggör akademikers  
betydelse för verksamhetens resultat och utveckling. 
Din kompetens ska tas tillvara.

• Vi finns inom alla sektorer och du kan fortsätta vara 
medlem genom hela yrkeslivet oavsett sektor. Saco- 
förbunden är proffs på din utbildning och profession.

• Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Eftersom 
vi finns i alla sektorer har vi lönestatistik från hela 
arbetsmarknaden. 

• Medlemsförmåner. Alla Saco-S-förbund erbjuder  
olika medlemsförmåner som exempelvis inkomst- 
försäkring, karriärtjänster (granskning av CV,  
personligt brev, LinkedIn-profil, karriärrådgivning 
etc), seminarier och föreläsningar, förmånliga  
försäkringar och lån.

Följdfråga: Vill du att någon från 
förbundet ska kontakta dig?

Följdråga: Skulle du vara intresserad av att 
komma på ett medlemsmöte eller en aktivitet.

Hjälp till att välja det 
Saco-S-förbund som passar 
bäst utifrån utbildning och 
profession.

Ett nej är också ett 
avslut. Tacka för 
möjligheten att 
berätta om Saco-S. 

Fråga om kollegan vill bli kontaktad av 
någon på ett förbund som kan berätta 
mer om ett medlemskap eller svara på 
eventuella frågor. 

Checklista 
medlemsrekrytering

Argument för ett medlemskap i ett Saco-S-förbund

Vill du bli medlem? 

Ja Nej Vill fundera

Varför ska man vara medlem i ett Saco-S-förbund?


